HI-MAX POLSKA
L3H5 Speleo, zestaw HI-MAX, 3 x 1100lm
https://hi-max.pl/produkt/l3h5-speleo-zestaw-hi-max-3-x-1100lm
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Producent

HI-MAX

Cena

1135.00 zł

Cena netto

922.76 zł

L3H5 Speleo– Zestaw 3 latarek H5 zamocowanych na aluminiowym uchwycie Goodmana z
polimerową nakładką L3.

- Zero kabli.
- 3 niezależne źródła światła (bezpieczeństwo)
- 3 poziomy mocy świecenia (1100lm/500lm/250lm)
- 5 godzin świecenia na maksymalnej mocy przy używaniu latarek po kolei
- Latarki wyposażone są w dodatkowe funkcje świecenia: błysk co 1 sekundę, S.O.S
oraz stroboskop
- Podświetlane włączniki przyciskowe
- Idealny balans (zestaw nie przeważa ani do przodu, ani do tyłu)
- Składany uchwyt Goodmana (złożony zestaw L3H5 Speleo mieści się w kieszeni
skafandra)
- Możliwość wyjmowania akumulatorów 18650 bez konieczności rozkręcania uchwytu
L3
- Wybór 4 kolorów obudów latarek. (czarny, czerwony, różowy, niebieski)

Optyka:
Każda z latarek H5 posiada 1 szt. LED CREE XP-L HI, 1100Lm, 6500K, 7°, odbłyśnik OP, około 100
minut świecenia na maksymalnej mocy.
Korpus:
L3H5 jest kompaktowym zestawem latarek, zamocowanych na uchwycie Goodmana, który świetnie
nadaje się do transportu w bagażu podręcznym. Jego waga na powierzchni wraz z akumulatorami to,
800g (pod wodą 480 g). Powłoki H5 zostały poddane twardej anodyzacji, co uodparnia ich
powierzchnię na zadrapania i ścieranie. Tylne i przednie część latarek zostały poddane moletowaniu,
które ułatwia odkręcenie latarek mokrą dłonią.
UWAGA! Latarki H5 zostały wyposażone w ochronę przed przegrzaniem. Jeśli temperatura ich
korpusu niebezpiecznie wzrośnie, moc światła latarek zostanie obniżona automatycznie.
Obsługa:
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Do ustawiania mocy światła oraz dodatkowych funkcji świecenia służy włącznik przyciskowy
wyposażony w różnokolorowe podświetlenie jako wskaźnik naładowania akumulatora.
Włączanie:
Szybko naciśnij i puść przycisk. Przycisk się podświetli i latarka zacznie świecić 100% mocy światła.
Wyłączanie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
Sterowanie jasnością światła:
Gdy H5 jest włączona, możesz przełączać się po 3 poziomach jasności światła, szybko naciskając
przycisk:
100% → 50% → 25%
↑-----------------------↓

Dodatkowe funkcje świecenia:
Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Wtedy, przycisk się p
odświetli i włączą się dodatkowe funkcje świecenia, które przełączysz szybkimi przyciśnięciami
przycisku:

błyski co 1 sekundę → SOS → szybkie błyski (stroboskop)

Poziomy jasności a czas pracy jednej latarki:
- 100% około 100 min
- 50% około 190 min
- 25% około 300 min

Kolory podświetlenia przycisku - wskaźniki poziomu naładowania akumulatora:

100% – 80% - kolor niebieski
80% - 30% - kolor zielony
30% - 5% - kolor czerwony
< 5% - kolor czerwony, mrugający.

Wyposażenie:
- uchwyt Goodmana z nakładką L3.
- 3 szt. latarek H5
- 2 szt. podwójnych ładowarek dla akumulatorów 18650 (czas ładowania około 8h)
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- 3 szt. akumulatorów HI-MAX 18650, 2600 mAh, PCB
- śruby montażowe
- zapasowe o-ringi

Ps. W wiadomości do nas, napisz, jakie chcesz kolory latarek. Jednolity zestaw kolorystyczny, czy
dowolny mix kolorów.

OSTRZEGAMY! Nie świeć latarką w oczy. Grozić to może bardzo poważnymi komplikacjami
zdrowotnymi. W latarce wykorzystano światło stroboskopowe. Niektóre osoby mogą doświadczać
napadów padaczkowych, jeśli są narażone na pewne częstotliwości światła lub migoczące światło czy
dane wzorce światła. Skonsultuj się z lekarzem czy aby nie dotyczy to Ciebie!
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